Lidmaatschap en betalingsvoorwaarden 2017-2019
(zoals bepaald door de ALV in april 2017)
Lidmaatschap leden, aspiranten en sympathisanten
Leden van de VVenH zijn verloskundigen die een aanvullende opleiding in de homeopathie
voor verloskundigen aan één van de erkende homeopathische opleidingscentra met goed
gevolg hebben voltooid.
Aspirant leden zijn verloskundigen in opleiding tot homeopathisch verloskundige of
homeopaat. Sympathisanten zijn personen met bijzondere belangstelling voor homeopathie
die de vereniging willen steunen in haar streven naar integratie van klassieke homeopathie
in de verloskunde.
Het lidmaatschap van de vereniging biedt de mogelijkheid tot het uitwisselen van
ervaringen, toegang tot een online platform en database, het volgende van scholingen,
themadagen en werkgroependagen met korting.
Het lidmaatschap van de VVenH wordt aangegaan voor de duur van één jaar en telkens
stilzwijgend verlengd. Leden van de VVenH die een functie als bestuurslid vervullen zijn
vrijgesteld van het betalen van de jaarlijkse contributie.
De VVenH hanteert een opzegtermijn van één maand. Dit betekent dat één maand voor het
aflopen van het lidmaatschap de opzegging moet worden doorgeven, dus vóór 1 december
van het volgende lidmaatschapsjaar.
Aspirant leden worden in het jaar na het voltooien van hun opleiding automatisch lid, tenzij
tijdig opgezegd. Opzegging kan per mail of schriftelijk worden doorgeven aan het
secretariaat van de VVenH (secretariaat@vvenh.nl).

Kosten lidmaatschap
Het lidmaatschap van de VVenH kost jaarlijks € 150,00 voor leden, € 55,00 voor
aspirantleden en € 15,00 voor sympathisanten. In het lidmaatschap voor leden is
vermelding van gegevens op de website inbegrepen. Te vermelden gegevens dienen
hiervoor te worden aangeleverd bij het secretariaat van de VVenH (secretariaat@vvenh.nl).
Wanneer een sympathisant prijst stelt op vermelding van haar gegevens op de website van
de VVenH, dient hij/zij een homeopathische verloskunde specialisatie te hebben en
bedragen de kosten voor de vermelding jaarlijks € 30,00. Aanmelden van gegevens gaat op
al eerder genoemde manier via het secretariaat van de VVenH.

Betaling
Betaling van de factuur voor het lidmaatschap dient te worden voldaan binnen 14 dagen
na ontvangst van de factuur op rekeningnummer NL73INGB0009437000 t.n.v.
de VVenH o.v.v. het notanummer. Bij niet tijdige betaling worden administratiekosten
in rekening gebracht, te weten € 25,00 per factuur.
Deelname thema- en werkgroepdag
Deelname aan een themadag kost € 85,00 voor leden van de VVenH en € 95,00 voor niet
leden. Deelname aan een werkgroep dag kost € 70,00 voor leden van de VVenH. Het
verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt uiterlijk 14 dagen voor datum van de
bijeenkomst op rekeningnummer NL73INGB0009437000 t.n.v. de VVenH o.v.v. het
notanummer.
Bij afzegging tot 14 voor de scholing worden geen kosten in rekening gebracht.
Bij afzegging binnen 14 dagen wordt de helft van het bedrag gerestitueerd, te weten
€ 42,50 voor leden en € 47,50 voor niet-leden; bij een werkgroepdag is dit € 35,00. Bij
afzegging minder dan een week voor scholing is restitutie niet meer mogelijk. Het is wel
mogelijk om een collega de plaats van de scholing te laten innemen.
Wanneer een scholing (thema- of werkgroepdag) wordt geannuleerd vanuit de vereniging
wordt het betaalde bedrag volledig gerestitueerd.

